
1НФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

аб Пленуме Цэнтральнага Камітата 
Камуністнчнай партмі Савецкага Саюза

11 сакавіка 1985 года адбыуся нечар- 
говы Пленум Цэнтральнага Камітзта Ка- 
муністьічнай партьіі Савецкага Саюза.

Па даручэнню Палітбюро ЦК Пленум 
адкрыу член Палітбюро. сакратар ЦК 
КПСС т. Гарбачоу М. С.

У сувязі са смерцю Генеральнага сак- 
гатаца ЦК КПСС, Старшьші Прззідьгума 
l Г  нага Савета СССР К. У. Чарнен- 
к» удзельнікі Пленума ушанавалі памяць 
Канстанціна Усцінавіча Чарненкі міну- 
тай жалобнага маучання.

Пленум адзначыу, што Камуністьгчная 
партыя Савецкага Саюза, увесь савецкі 
народ панеслі цяжкую страту. Памёр 
выдатны партыйны і дзяржауны дзеяч, 
патрыёт і інтзрнацьшналіст, паслядоу- 
ны змагар за перамогу ідзалау камуніз- 
му і міру на зямлі.

У сё жыццё Канстанціна Усцінавіча 
Чарненкі да канца было аддадзена спра
ве ленінскай парты! інтарзсам савецкага 
народа. Куды б ні накіроувала яго пар
тыя, ён нязменна, з уласцівай яму са- 
маадданасцю, змагауся за  ажыццяуленне 
палітьікі КПСС.

Многа увагі удзяляу Канстанцін Усці- 
навіч Чарненка паслядоунаму правя- 
дзенню курсу на удасканаленне развіто- 
га сацьіялізму, на вырашэнне буйных 
задач зканамічнага і сацыяльнага раз- 
гіцг. , павышэнне дабрабыту і культуры 
савецкага народа, на далейшы уздым 
творчай актьіунасці мас, паляпшзнне*ідз- 
алагічнай- работы, умацаванне дысцьш- 
ліньї, законнасці і парадку.

Нялікі уклад унёс Канстанцін Усціна- 
віч Чарненка у далейшае развщцё усе- 
баковага супрацоуніцтва з брацкімі краі- 
намі сацьіялізму, ажыццяуленне сацыя- 
лістьічнай зканамічнай інтзграцьіі, ума
цаванне пазіцьш сацьіялістьічнай садруж- 
насці. Пад яго кірауніцтвам цвёрда і 
паслядоуна праводзіліся у жыццё прын-' 
цыпы мірнага суіснавання дзяржау з роз
ным грамадскім ладам, давауся рашучы 
адпор агрзсіу ным задумам імперьіялізму, 
вялася нястомная барацьба за спыненне 
навязанай імперьіялізмам тонкі узбраен- 
няу, ліквідацьпо пагрозы ядзернай вайны, 
за забеспячзнне надзейнай бяспекі наро- 
дау.

Як зрэнку вока бярог Канстанцін Усці- 
навіч Чарненка адзінства нашай Каму-

ністьгчнай партьіі, калектыуны характар 
дзейнасці Цэнтральнага Камітзта і яго 
Палітбюро. Ен заусёды імкнууся да таго, 
каб партыя на усіх узроунях дзейнічала 
як згуртаваны, зладжаны і бая вы ар- 
ганізм. У адзінсгве думак і спрау каму- 
ністау бачыу ён залог усіх нашых поспе- 
хау, пераадоленне недахопау, залог па- 
ступальнага руху наперад.

Пленум падкрзсліу, што у гэтыя жалоб
ный дні камуністьі, увесь савецкі народ 
япгчз цясней згуртоуваюцца вакол Цэнт
ральнага Камітзта партьіі і яго Паліт
бюро. У партьіі савецкія людзі з поунай 
падставай бачаць кіруючую і накіроуваю- 
чую сілу грамадства і поуныя рашучасці 
беззапаветна змагацца за рзалізацьію 
ленінскай унутранай і знешняй палітьікі 
КПСС.

Удзельнікі Пленума ЦК вьпсазалі глы- 
бокае спачуванне родным і блізкім па- 
мёршага.

Пленум ЦК разгледзеу пытанне аб вы- 
бранні Генеральнага сакратара ЦК КПСС.

Па даручэнню Палітбюро з прамовай па 
гэтаму пытанню вьіступіу член Палітбюро 
тав. Грамыка А. А. Ен унёс прапанову 
выбраць Генеральным сакратаром ЦК 
КПСС тав. Гарбачова М. С.

Генеральным сакратаром Цэнтральнага 
Камітзта КПСС Пленум аднадушна вы- 
брау тав. Гарбачова М. С.

Затьім на Пленуме вьіступіу Генераль- 
н ы сакратар ЦК КПСС тав. Гарбачоу М. С. 
Ен вьпсазау глыбокую удзячнасць за вы- 
сокае давер’е, аказанае яму Центральным 
Камігзтам КПСС, адзначыу, што вельмі 
добра разумее, наколькі вялікая звяза- 
ная з гэтым адказнасць.

Тав. Гарбачоу М. С. запзуніу Цзнтраль- 
ны Камітзт КПСС, што ён прыкладзе усе 
сільї, каб верна служыць нашай партьіі, 
нашаму народу, вялікай ленінскай спра
ве, каб няухільна ажьщцяуляліся пра- 
грамньш устаноукі КПСС, забяспечвалася 
пераемнасць у вьірашзнні задач далейша- 
га умацавання зканамічнай і абароннай 
магутнасці СССР, павышэння дабрабыту 
савецкага народа, умацавання міру, каб 
настойліва праводзілася у жыццё ленін- 
ская унутраная і знешвяя палітьпса Ка- 
муністьгчнай партьіі і Савецкай дзяржа-
ВЫ.

На гэтым Пленум ЦК закончыу сваю 
работу. •

' АД ЦЭНТРАЛЬН АГА КА М ІТЗТА
КАМУН1СТЫЧНАИ ПАРТЫ1 СА ВЕЦ КА ГА  САЮ ЗА, 

ПРЭ31ДЫУМА ВЯРХО УН АГА СА ВЕТА  СССР, 
САВЕТА М ІНІСТРАУ СССР

Цэнтральны К ам ітзт Камуністьічнай партьіі Савецкага Саюза, Прззідьіум Вярхоунага Савета 
СССР і Савет Міністрау СССР з гльїбокім смуткам паведамляюць партьіі і усяму савецкаму народу, 
што 10 сакавіка 1985 года у 19 гадзін 20 мінут пасля цяжкай хваробы памёр Генеральны сакратар 
Цэнтральнага К ам ітзта КПСС, Старшыня Прззідьіума Вярхоунага Савета СССР Канстанцін Усці- 
навіч ЧА РН ЕН КА .

Імя Канстанціна Усцінавіча Чарненкі — вы датнага дзеяча Камуністьічнай партьіі і Савецкай дзяр- 
ж авы , стойкага барацьбіта за  ідзальї камунізму, за  мір — назаусёды захаваецца у сзрцах савецкіх 
людзей, усяго прагрзсіунага чалавецтва.

Міхаіл Сяргеевіч
ГАРБАЧОУ

Міхаіл Сяргеевіч Гарбачоу на- 
радзіуся 2 сакавіка 1931 года у 
сяле Прывольным Чырвонагвар- 
дзейскага раёна Стаурапольскага 
краю у сям’і селяніна.

У хуткім часе пасля Вялікай 
Айчыннай вайны 1941 — 1945 гг. * 
ва  узроеце 15 гадоу ён пачау сваю 
працоуную дзейнасць. Працавау 
механізатарам машынна-трактар- 
най ста шилі. У 1952 годзе уступіу 
у члены КПСС. У 1955 годзе з а 
кончыу Маскоускі дзяржауны 
універсітзт ім я М. В. Ламаносава 
(юрыдычны факультэт), а  у 1967 
годзе — Стаурапольскі сельскагас- 
падарчы шстытут, атрымауш ы 
спецыяльнасць вучонага аграно- 
ма-зканаміста.

3 1955 года М. С. Гарбачоу — 
на камеамольскай і партыйнай ра- 
боце. Працуе у Стаурапольскім 
краі: першым сакратаром Стау
рапольскага гаркома ВЛКСМ, на- 
меснікам загадчыка аддзела пра- 
паганды і агітацні, а заты м дру
гім і першым сакратаром крайко
м а камсамола.

У еакавіку 1962 года М. С. Гар
бачоу быу вылучаны парторгам 
С таурапольскага тэры тары ял ь- 
на-вытворчага калгасна-саугас- 
нага упраулення, а у снежні таго 
ж года зацверджаны загадчыкам 
аддзела партийных органау край
кома КПСС.

У верасні 1966 года ён вьібі- 
раецца першым сакратаром Стау
рапольскага гаркома п арты ! Са

жніуня 1968 года М. С. Гарбачоу 
працуе другім сакратаром, а у кра- 
савіку 1970 года вьібіраецца пер
шым сакратаром Стаурапольскага 
крайкома КПСС.

М. С. Гарбачоу — член Цэнт
ральнага К ам ітзта КПСС з 1971 
года. Быу делегатам X X II , X X IV , 
X X V  і X X V I з ’ездау п арты ! У 
1978 годзе выбран сакратаром ЦК 
К П СС ,у 1979 годзе — кандыдатам 
у члены Палітбюро ЦК КПСС. У 
кастрычнпсу 1980 года М. С. Гар
бачоу пераведзен з кандыдатау 
у члены Палітбюро Ц К  КПСС. Де
путат Вярхоунага Савета СССР 
8— 11-га скліканняу, старшыня 
К амісіі па замежны х справах Са
вета Саюза. Депутат Вярхоуна
га Савета РСФСР 10— 11-га склі- 
кангіяу.

М іхаіл Сяргеевіч Гарбачоу — вя- 
домы дзеяч Камуністьічнай партьіі 
і Савецкай дзярж авы. На усіх 
пасадах, якія ям у даручае партыя, 
працуе з уласцівьімі яму ініцьія- 
тывай, знергіяй і самаадданасцю, 
аддае свае веды, багаты  вопыт і 
арганізатарскі талент. ажыццяу- 
ленню палітьікі партьіі, беззапавет
на служыць вялікай справе Леніна, 
інтарзсам працоунага народа.

За заслугі перад Камушстыч- 
най партыяй і  Савецкай дзяржа- 
вай М. С. Гарбачоу узнагароджан 
трыма ордзнамі Леніна, ордзнамі 
Кастрьгчніцкай Рэвалю цы ! Пра
цоунага Чырвонага Сцяга, «Знак 
П аш аны » і медалямі.



ЗВАРОТ
Цэнтральнага Камітзта КПСС, 

Прззідьіума Вярхоунага Савета СССР, 
Савета Міністрау СССР

ДА КАМУН1СТЫЧНАЙ П А Р Т Ы !, ДА САВЕЦ КАГА НАРОДА

Дарагія таварышы!
‘ Камуністьічная партыя 
Савецкага Саюза, Савецкая 
дзяржава, увесь савецкі 
народ панеслі цяжкую стра
ту. Памёр Канстанцін Усці- 
навіч Чарненка —выдатны 
партыйны і дзяржауны дзе- 
яч, патрыёт і штэрнацыя- 
наліст, паслядоуны змагар 
за перамогу ідзалау каму- 
нізму і міру на зямлі.

Усё жыццё Канстанціна 
Усцінавіча Чарненкі да кан- 
ца аддадзена справе ленін- 
скай партьіі, інтарзсам са- 
вецкага народа. Куды б ні 
накіроувала яго партыя, 
ён нязменна, з уласцівай 
яму самаадданасцю зма- 
гауся за ажьщцяуленне па- 
літьпсі КПСС, у радах якой 
знаходзіуся больш чым 
пяцьдзесят гадоу.

Ад камсамольскага важа- 
ка і парторга пагранічнай 
заставы да Генеральнага 
сакратара ЦК КПСС, Стар- 
шьінгі Прззідьіума Вярхоу
нага Савета СССР — такі 
жыццёвы шлях К. У. Чар
ненкі. На вышэйшых паса- 
дах у партьгі і дзяржаве ва 
усёй паунаце раскрыуся яго 
талент арганізатара, кірау- 
ніка ленінскага тыпу. Цзн- 
тральны Камітзт партьіі, 
Палітбюро ЦК КПСС на 
чале з К. У. Чарненкам 
вялі вялікую і плённую ра
боту па мабілізацьіі працоу- 
ных на выкананне рашзн- 
няу XXVI з ’езда КПСС, 
наступних Пленумау Цэн
тральнага Камітзта.

Паслядоуна праводзіу- 
ся курс на удасканаленне 
развітога сацьіялізму, на 
вырашэнне буйных задач 
зканамічнага і сацыяльнага 
развіцця, павьппзнне даб- 
рабыту савецкага народа, 
далейшы уздым творчай 
актьіунасці мас, паляп- 
шзнне ідзалагічнай работы. 
У цэнтры увагі партьіі 
пастаянна знаходзіліся пы
тан ні умацавання дысцып- 
ліньї, законнасці і парадку, 
кадравай палітьікі, актьіві- 
зацьгі дзейнасці Саветау, 
камсамола, народнага кант- 
ролю, школьнай рэформы, 
п авы ш энн я грам ад скай  
ролі літаратурьі і мастацт- 
ва. Вядзецца актыуная ра
бота па падрыхтоуцы да 
чарговага, X X V II з ’езда 
КПСС, распрацоуцы новай 
рздакцьіі Праграмы пар
тьгі.

На міжнароднай арзне 
намаганні партьгі канцзнт- 
раваліся на далейшым раз- 
віцці усебаковага супра- 
цоуніцтва з брацкімі краі- 
намі сацьіялізму. З дзейна- 
сцю К. У. Чарненкі звяза- 
ны пераход да новага эта
па сацыялютычнай экана- 
мічнай інтзграцьіі, умаца- 
ванне пазіцьш сацьіялістьгч- 
най садружнасці.

Ц К КПСС, С авец к ая  
дзяржава цвёрда і пасля

доуна праводзілі у жыцце 
прынцып мірнага суіснаван- 
ня дзяржау з розным гра- 
мадскім ладам, рашуча про- 
цідзейнічалі агрзсіуньш за
думам і імкненням най- 
больш рэакцыйных колау 
імперьіялізму, нястомна 
змагаліся за спыненне на- 
вязанай імперьіялізмам тон
кі узбраенняу, ліквідацьпо 
пагрозы ядзернай райны, 
за  забеспячзнне надзейнай 
бяспекі народау.

У сувязіз цяжкай стратай 
Центральны Камітзт КПСС, 
Прззідьіум Вярхоунага Са
вета СССР, Савет Міністрау 
СССР звяртаюцца да каму- 
ністау, да савецкага народа 
з заклікам яшчз цясней 
згуртавацпд вакол ленінска
га Цэнтральнага Камітзта 
партьгі і яго Палітбюро. У 
Камуністьічнай партьіі Са
вецкага Саюза працоуньш 
нашай краіньї з поунай пад- 
ставай бачаць кіруючую і 
накіроуваючую сілу савец
кага грамадства. Усе справы 
і думкі партьіі накіраваньї 
на беззапаветнае служзнне 
карэнным інтарзсам савец
кага народа, справе каму- 
нізму.

КПСС узброена неуміру- 
чым рэвалюцыйным марк- 
сісцка-ленінскім вучзннем. 
Яна няухільна ідзе па шля
ху, указанаму Леніньїм, і 
з гзтага шляху не зверне 
ніколі.

Партыя і надалей будзе 
праводзіць курс на усеба- 
ковае удасканаленне разві
тога сацьіялізму. Яна лі- 
чыць вышэйшым сзнсам 
сваёй дзейнасці далейшае
павышэнне матэрыяльнага 
і культурнага узроуню 
жыцця народа на аснове ін- 
тзнсіфікацьгі зканомікі, уся- 
мернага паскарзння наву- 
кова-тзхнічнага прагрзсу.
З усёй настойлівасцю будзе 
усё больш поуна ажыццяу- 
ляцца ва усіх сферах наша- 
га жыцця уласцівьі сацьія
лізму прынцып сацыяльнай 
справядлівасці, неадступна і 
праводзіцца адобраная і 
падтрыманая працоуньїмі 
краіньї лінія на умацаван- 
не дысцыплшы, парадку, 
арганізаванасці. Партыя і 
далей будзе умацоуваць са
го з рабочага класа, калгас- 
нага сялянства і інтзліген- 
цьіі, брацкую дружбу савец- 
кіх народау, якія складаюць 
аснову жьщцядзейнасці на
ш ага грамадства, будзе раз- 
віваць сацьіялістьтчную дз- 
макратыю. Партыя лічьіла 
і лічьщь вьішзйшьші духоу- 
ньімі каштоунасцямі савец- 
кіх людзей марксісцка- ле- 
нінскую перакананасць, ка- , 
лектьівізм , патры яты зм , 
пралетарскі сацьіялістьічньї 
інтзрнацьіяналіз м.

КПСС, Савецкая дзяржа
ва рабілі і робяць усё маг- 
чымае і неабходнае для ума
цавання сацьіялістьічнай

садружнасці, усталявання 
пазщый сацьіялізму на еус-- 
ветнай арзне, для праду- 
хілення ядзернай катастро
фы і забеспячэння трыва- 
лага міру. Мы хочам і нас- 
тойліва дабіваемся спьінен- 
ня гонкі узбраенняу, пра- 
духілення мілітарьізацьіі 
космасу. Наша канчатковая 
мата — поунае знішчзнне 
ядзернай зброі усюды на 
планеце, поуная ліквідацьія 
пагрозы ядзернай вайны. 
Савецкі Саюз нязменна вы- 
ступау і выступав за  канст- 
руктыуны дыялог, за прак- 
тычныя меры, якія вядуць 
да зніжзння міжнароднай 
напружанасці, да устанау- 
лення атмасферы давер’я, 
супрацоуніцтва і узаемара- 
згумення паміж усімі наро
дам! і дзяржавамі.

Савецкі Саюз нікому не 
пагражае і не імкнецца да 
ваеннай перавагі Але ён не 

1 дапусціць таго, каб якая-не- 
будзь іншая краіна або ка- 
аліцьга дзяржау атрьімалі 
такую перавагу. Вось чаму 
мы і у далейшым будзем 
нястомна павышаць ігіль- 
насць, умацоуваць абара- 
наздольнасць нашай сацыя- 
лістьічнай Радзімьі.

Нашы сімпатьіі і наша 
падтрымка на баку народау, 
якія змагаюцца за свабоду 
і нацыянальную незалеж- 
насць. У барацьбе за  мір і 
сацыяльны прагрэс КАСС 
нязменна верная паслядоу- 
наму курсу на усямернае 
згуртаванне сіл міжнарод- 
нага камуністьічнага і рабо
чага руху.

Мэты партьіі ясныя і вы- 
сакародньш. Яны далі маґ- 
чымасць КПСС - здабыць 
бязмежнае давер’е працоу- 
ных. У адзінстве з наро
дам — сіла партьгі. У адзін
стве з партыяй, у яе кірау- 
ніцтве — сіла народа.

Канстанцін У сц ін авіч  
Чарненка, які прьісвяціу 
усё сваё жыццё вернаму 
служзнню партьіі, савецка- 
му народу, назаусёды заста- 
нецца у памяці камуніс- 
тау, усіх савецкіх людзей. 
Ен застанецца: у нашай па
мяці як палымяны прапа- 
гандыст марксісцка-ленін- 
скіх ідзй, як спагадлівьі і 
патрабавальны кіраунік, як 
чалавек чулы і уважлівьі 
да патрзб і клопатау людзей 
працы.

Ц е н т р а л ь н ы  К а м і т з т  
КПСС, Прззідьіум Вярхоу
нага Савета СССР, Савет 
Міністрау СССР цвёрда 
упэунены у тым, што ка- 
муністьі, усе савецкія лю- 
дзі, праяуляючы высокую 
свядомасць і арганізава- 
насць, будуць працаваць 
з яшчз болыпым знтузіяз- 
мам і самаадданасцю, ума
цоуваць зканамічную і аба-1 
ронную магутнасць нашай 
Радзімьі, дастойна несці 
сцяг Вялікага ЇСастрьічніка.

ЧАРНЕНКА
Канстанцін Усцінавіч

Медыцынскае заключай не аб 
хваробе і прычыне смерці Чарненкі 

Канстанціна Усцінавіча
Чарненка К . У., 1911 года на- 

раджэння, доугі час хварэу змфі- 
земай лйгкіх, якая ускладнілася 
лёгачна-сардэчнай недастатковас- 
цю. Ц яж касць стану узмацнялаея 
адначасовым хранічньїм гепаты- 
там  з  пераходам у цыроз. Нягле- 
дзячы на праводзімую тзрапію , на- 
расталі гіпаксічньїя і дьістрафіч-

ныя змяненні у органах і тканках.
10 сакавіка 1985 года у 19 га- 

дзін 20 мінут пры з ’я вах  нарастаю- 
чай пячоначнай і лёгачна-сардэч
най недастатковасціадбьілося спы
ненне сэрца.

Пры патолагаанатамічньїм да- 
следаванні дыягназ пацвердзіуся.

Н ачальнік Чацвёртага галоунага упраулення пры Міністзр- 
стве аховы здароуя СССР, акадзм ік А Н  СССР, АМН СССР, 
прафесар Я. I . Ч азау ; член-карэепандэнт АМН СССР, прафесар 
А . Г. Чучалін; член-карэспандэнт АМН СССР, прафесар М. I. 
Перэльман; член-карэспандэнт АМН СССР, прафесар В. Г. 
Смагін; акадзм ік АМН СССР, прафесар Ф . I. Камароу; зае у- 
ж аны дзеяч навукі, прафесар В. Г. Папоу; член-карэспандэнт 
АМН СССР, прафесар А . I. Вараб’ёу; лечачы урач 3 . В. Осіпава; 
акадзмік АМН СССР, прафесар М. А . Краеускі; заслуж ены 
дзеяч навукд, прафесар Ю. В. Пастноу.

Удзельнікі Пленума ЦК КПСС 
развітваюцца з К. У. Чарненкам

Глибокім болем у сэрцы кожнага савецкага чалавека адазва- 
лася смерць выдатнага дзеяча К ам у ніс тычнай партьіі і Са- 
вецкай дзярж авы  Канстанціна Усцінавіча Чарненкі — Гене
ральнага сакратара ЦК КПСС, Старш ыш  Прззідьіума Вярхоу
нага Савета СССР. У жалобе уся краіна, сталіца наш ай Ра-
Д ЗІМ Н .

11 сакавіка у Калонную залу  Дома саю зау, дзе на пастамен- 
це установлена труна з целам памёрш ага, прийш лі тавары 
ш ы  М. С. Гарбачоу, Г. А . Аліеу, В. І. Варатнікоу, В. В. Гры- 
шын, А . А . Грамыка, Д. А . Кунаеу, Р. В. Раманау', М. С. Са- 
ломенцау, М. А. Ц іханау, П. Н. Дземічау, У. І. Далгіх, В. В. 
Кузняцоу, Б. М. Панамароу, В. М. Чэбрыкау, Э. А . Ш еварднадзе, 
М. В. Зімянін, І. В. Капітонау, Я . К. Лігачоу, К. В. Русакоу, М. I. 
Рыжкоу, удзельнікі Пленума ЦК КПСС.

У журботным маучанні кіраунікі Камун1стычнай партн і і 
Савецкай дзяржавы аддалі даніну памяці выдатнаму партый- 
наму і дзярж аунаму дзеячу, патрыёту і інтзрнацьіяналісту, 
паелядоунаму барацьбіту за  перамогу ідзалау  камунізму і 
міру на зямлі. Затым яны вьїказалі гльїбокія спачуванні род
ным і блізкім памёршага. (ТАСС)
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   ФОТ АРЭП APT АЖ

АДЗІН ДЗЕНЬ ФІЗФАКА
— У нас на факультэце вя- 

лікае значэнне надаецца пы- 
танню падрьіхтоукі школьных 
настаунікау , —  расказвае стар- 
шы выкладчык кафедры агуль- 
най фізікі В. М. Н аумчык .—  

Студэнты, якія вьібралі сабе 
гэту нялёгкую професію, павін- 
ны мець грунтоуныя веды: 
яны будуць выхоуваць, вучыць 
дзяцей —  будучеє краіньї.

Ф акультет паспяхова вира- 
шае питанні, звязаны я са 
школьнай рэформай. Зайдзіце 
у аудиторию  Л5 380, лабора
торию лекцыйнага эксперимен
ту — «родни» клас студэнтау, 
якія займаюцца на педпатоку. 
Усё абсталяванне тут, як у кабі
нетах фізікі агулънаадукацый- 
ных школ. Будучыя настау- 
нікі вучацца працаваць са

• Ф Ф СТАНАУЛЕННЕ КАЛЕКТЫВУ

Калі цяжкасці 
пераадолены

5 5 # 1 4  сакавіка 1985 Гг. #  «БЕЛАРУСИ  УШВЕРС1ТЭТ» ф  3 стар;

...НАД РАКОИ — абрыу. 
П а вузкай лесвіцьі, дзе толькі- 
толькі размінуцда дваім, ідудь 
людзі. Сонда не бачаць, бура- 
пеннайвады  унізе, кветак, дрэу
— таксам а. Адно толькі кліча 
за  сабой — узрушаны гол ас 
дзяучыны.

Палова зкскурсійнай трупы
— сляпыя. Даведауш ыся аб 
гэтым, Лена Сыраежка і Іра 
Якубіцкая разгубіліся. їм , сту- 
дэнткам, якія праходзілі прак- 
тыку у Ялце, знаёмячы туры- 
стау з Нікіцінскім паркам, так 
нялёгка было прызвычащца да 
ролі экскурсаводау. А  людзям, 
сляпым, патрэбна даць не про
ста інфармацьпо, а данесці ад- 
чуванне навакольнага свету у 
фарбах. Трэба, каб їм было ці
кава, каб не павярнулі назад, 
а крок за крокам паднімаліся 
уверх.

Вочы, што, не бачачы, ім- 
кнуліся увабраць у сябе увесь 
свет. Давер, з якім звярталіся 
да экскурсаводау з проеьбай 
растлумачыць яшчэ раз. Щ- 
хае «дзякуй!» і цёплы поціск 
рукі на развітанне...

Вось і зараз дзяучатам было 
прыемна, што за  ім і пайшлі. 
Значыць, яны могуць павесці 
за  сабой, могуць пераканаць. 
Такой думкі і студэнты трэцяй 
трупы чацвёртага курса геаг- 
рафічнага факультэта. Яны лі- 
чаць, што з камсоргам ім па- 
ш анцавала. Во тым добрым па- 
чаткам , што робіць палову спра
вы, у жьіцці камсамольскага 
калектыву з ’яуляецца, вядома, 
камсамольскі лідзр.

Іра Якубіцкая, Аксана Галу- 
бовіч, Лена Сыраежка вядуць 
камсамольскую работу у групе.

— Як вы лічьіце, дзяучаты, 
група для вас толькі калектыу, 
у якім праходзяць гады вучо- 
бы, ці нешта большае? — спы- 
тал а  я.

Успомнілі грамадска-палі- 
тычную атэстацыю. Размова 
была па-сапрауднаму дзелавой. 
А дзначалі поепехі, не мау- 
ч ал і аб недахопах. Ацзньва- 
л і работу сваіх тавары ш ау аб’- 
ектыуна. Напзуна, іменна та- 
ды адчулі, як  добра ведаюць 
адзін аднаго.

Але ш лях да узаемаразумен- 
ня быу доугі. У канцы другога 
курса, калі фарміраваліся тру
пы па спецьіялізацьіі, на края- 
знауства і методыку арганіза- 
цьіі зкскурсійнай справы прый- 
ш лі людзі з розных груп. Спа- 
чатку трьімаліея асобна, па 
некалькі чалавек, таму арга- 
н ізаваць і правесці нейкае ме- 
рапрыемства было надзвычай 
цяж ка.

І тады Ірьіна Якубіцкая са- 
брала камсамольскі сход. л

—- Вы вьібіралі мяне камсор
гам ,— заявіла яна,— і калі лі- 
чыце, ш то я не спрауляюея, ка

л і так  будзе працягвацца і да
лей — прапаную самаадвод...

Яе зразумелі і прапанову ні
хто не палічьіу за  слабасць. 
Пасля гзтага сходу няхай яшчэ 
не з вялікім знтузіязмам бра- 
ліся за  справу, але не адмау- 
ляліся, як раней.

Сцяна непаразумення па- 
хіснулася. Ц і не стала гзтае 
імгненне нараджэннем друж 
бы? А можа з ’явілася яна ра
зам  з агеньчыкам кастра, што 
кожны вечар на працягу двух 
месяцау сумеснай практьікі 
загарауся на паляне, вабячы да 
сябе іх, аб’яднаных разам  ра- 
мантыкай?

Ц яж ка акрзсліць межы хві- 
лш ы, калі кожны пачау разу- 
мець, ш то ён патрэбны у калек- 
тыве чалавек, калі з ’явілася 
«адчуванне локця». Каб знай- З 
сці сябе, тэта вельмі патрэбна. |

І у арганізацьш най рабоце і  
спачатку не усё было роуна І 
і гладка. Даручзнні вьїконвалі У 
адны і тыя ж  людзі. Быццам 1 
усё іш ло як мае быць: заплана- 
ванае выконвалася своечасова. |  
Але ці было тэта сапраудным |  
паказчыкам спрау?

Света Федарака на маё пы- |  
танне: чаму яна раней не |
удзельнічала у грам а декім
ж ьш ді групы, адказала:

— А  мне не давяраль
Звярнуліея да школьнай ха- |

рактарыстык1 Светы. Былы й 
школьны камсорг цяпер ча- |  
мусьці бяздзейнічала. Але ста- у 
новіш ча хутка вьіправілі. Зараз 
Света — член камсамольскага \ 
бюро групы, адказная за  куль- \\ 
турна-масавую работу. Тэта да- | 
ручэнне дал і дзяучыне на кам- | 
самольскім сходзе. І усе лі- I 
чаць, што не памьіліліся: Све- “ 
та  спрауляецца са сваім і аба- я 
вя зк ам і

— Вядома, што пастаянную я 
нагрузку усім студэнтам мы I 
даць не м ож ам ,— расказвае н 
Алена С ыраеж ка,— але часо- а 
вы я даручзнні выконваюць 
усе. Хочацца назваць прозві- 
шчы Вадзіма Цюцюнова — ад
наго з лепшых дыск-жакеяу, 
Людмільї Мальскай — старшы- 
ні СНТ факультэта, Веранікі 
Янцзвіч — ленінскага стыпен- 
дыята, старшьіні савета выдат- 
нікау.

Трэба сказаць, што трэцяя 
група чацвёртага курса лі- 
чыцца лепшай на факультэце. 
Дарэчы, ва універсітзцкім аг- 
лядзе-конкурсе на лепшую ака- 

| дзмічную групу чацвёртакурс- 
н ікі занялі трэцяе месца.

Наперадзе у чацвёртакуре- 
нікау ш мат важ н ы х спрау, для 
ажыццяулення якіх патрэбна 
быць згуртаваньїмі і дружны- "
м і- А. МАСЛА, I

студэнтка факультэта | 
журналістьїкі. |

школьнимі приладами творча 
падыходзщъ да арганізациі 
ти х  ці ін ш и х эксперимента}/, 
распрацоуваць і удасканаль- 
ваць методику викладання.

Н А  ЗДЫ М КА Х: заняткі у ла- 
бараторьй лекцыйнага экспе
рименту праводзіць старшы  
выкладчык кафедры агулънай  
ф ізікі В. М. Н А УМ ЧЫ К; сту- 
дэнт 4-га курса Віктар АПА- 
Н А СЕВІЧ выконвае курсавую  
работу на кафедры фізікі пау- 
праваднікоу. Яму дапамагае 
старш ы навуковы супрацоунік 
кафедры А . М. ЗА Й Ц А У ; на 
электронным мікроскопе пра- 
цуе старшы інжьінер Ю. А . ДА- 
НІЛОВІЧ.

(Заканчэнне на 4-й стар.).

РАУНЕННЕ НА ПРАВАФЛАНТОВЫХ!

❖  Л Ю Д А П РЫ ЕХ А Л А  уМ інск 
£  пасля заканчэння прамыслова- 
Ф зканамічнага тзхнікума па раз-
❖  меркаванню, прыехала з чыр- 
J  воным дыпломам, каб, прап- 
ф  рацавауш ы  усяго паугода праг- 
■4 рамістам у выл1чальным цэнт- 
^  ры, паступіць у БД У імя У. I. 
ф Леніна.
❖  Зараз Людміла Панчанка — 
Т  „ сакратарстудэнтка IV курса,

СЕМЕСТРУ М Д М 1Л Ы  ПАНЧАНКА
?
♦
♦
♦
♦
♦
♦  камсамольскай арганізацьіі фа- 
ф культэта прыкладной матэма- 
® тыш, вьідатніца вучобы, член

КПСС.
£  Н а другім курсе па прадмету 
ф «А утаматы заваны я сютэмы кі- 

равання» Люда атры мала пер- 
ф шую чацвёрку, але не пайш ла 
ф пераздаваць (хаця раіл і многія,
♦  у тым ліку і выкладчыш). 
$  Сяброукі нават злаваліся. Дзіу- 
О ная усё ж  рэч экзамены —
♦  каму пашанцуе, каму не. Вось 
- Люда ведала прадмет лепш

за іх , а білет цяж кі дастауся — 
і у внніку «чацвёрка». Дык 
чаму ж  не пераздаць, калі 
ведаеш на «выдатна».

— Ну што вы, дзяучаты ,— 
адказвала Люда.— Не у ад- 
зн аках справа. Калі-небудзь 
на справе дакаж у, што аута
матызаваныя сістзмьі кіраван- 
ня — мой «козыр».

Тая чацвёрка так і засталася 
да сённяшняга дня адзінай у 

■ яе залікоуцьі.
— Табе, напэуна, сесію лёгка 

, здаваць, ці таксама знаёмы
«сіндром» перадэкзаменацый- 

’ нага стану?

— К ал і шчыра, перад сесіяй 
адчуваю страх. Зразумела, мне 
лягчэй вучыцца і здаваць, 
чым другім, технікум ш м ат што 
дау. I усё ж... Вось многія 
лічаць: кал і вьідатнік — яму 
і так «пяцёрку» паставяць, 
пагартаю ць залікоуку і паста
вяць. Абеалютна памылковае 
меркаванне. А крамя ведау, ні- 
ш то не дапаможа на экзамене.

году у год займає такія месцы 
у грамадскай рабоце: сёмае,
пятае, трэцяе...

Інтзрнат № 6, дзе жыве
Людміла, адзін з самых леп- . 
ш ы х ва універсітзце. Тут у ад- ф 
рамантаваным самімі рабятамі ♦ 
пакоі створаны клуб, у якім 
дзейнічае шэець секцый і ства- 
раецца тэатр мініяцюр.

Не як Люда спытала нібм у 
самой сябе, у роздуме:

♦

♦
:♦
♦

і
♦
♦

Часта мы з Людай суетрака- 
ліся, доуга гутарьілі. Гавары ла 
я н а  м н ога  і з а х в о т а й . 
Але — пра іншьіх; пра сябе — 
ні слова. І усё часцей я зау важ а
ла: ці заходзіла размова аб 
вучобе, аб захапленнях ці 
камсамольскай рабоце — яна 
расказвала пра сяброу, пра свой 
камітзт камсамола. «Ды што 
пра мяне, вось у камітзце...»

К амсамольская работа заусё- 
ды падаба^ася ёй, яшчэ са 
школьнай парты. У гады вучо
бы у тзхнікуме яна была чле
нам райкома камсамола.

I тут, у БДУ, на другім 
курсе яе вьібралі сакратаром 
кам ітзта кам сам ола. ф акультэ
та.

— Мне лёгка працаваць,— 
расказвае Люда.— У камітзце 
у з а е м а з а м я н я л ь н а с ц ь . Г а- 
лоунае — падбор баявога а к ти 
ву, бо работа з людзьмі — гэта 
асобая работа. Рабяты нашы 
на кожным сходзе «заводзяць» 
мяне: «Ч ас нам  вьіходзіць ужо 
на першае месца у спаборніцт- 
ве, калі прыгаем па няцотных 
л іках». Гэта наш  факультэт з

г
♦
♦
♦

— Ц ікава, чам у чалавек ж ы 
ве так, а не іначай, чаму ён 
такі, а не другі? Таму што усё 
у яго закладваецца людзьмі — 
бацькамі, настаунікамі, сябра- 
мь

У Люды “так : імкненне да ву
чобы — ад маці, яна у яе 
настауніца пачатковых класау, 
схільнасць да камсамольскай 
работы — ад бацькі, які боль- ф 
шую частку жыцця знаходзіу- Ф 
с я н а  партыйнай рабоце. А  брйт 
для Люды — бясспрэчны ау- ф 
тарытэт у працы. 3 перш ага ♦  
курса ездзіць яна у будатрады: т  
уж о пяць гадоу (уключаючы 
СБА тзхнікума). Вы яздж ала 
працаваць у лшейныя, а два 
апошнія гады была інструкта- 
рам  Мінскага гарадскога ш та
ба СБА.

А  час бяжыць, бяжыць. 
Чацвёрты курс — значыць, 
не за гарам і размеркаванне. * 
П асля заканчэння універсітзта ф 
Люда хацела б пайсці праца- ♦  
ваць на вытворчасць і працяг- J  
ваць займацца грамадскай ра- ^  
ботай. ф

Г. ВІТКОУСКАЯ. ♦
» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

г



(  Заканчэнне.
П ачатак на 3-й стар.).

На кафедрах факулътэта вя- 
лікая увага удзяляецца паву
кова- вытворчаму кантакту.

—  Супрацоуніцтва з прайд- 
прьіемствамі па гаспадарчых  
дагаворах дає станоучыя рэ- 
зу л ъ т  аты  у п а д р ы х т о у ц ы  
сп е ц ь ія л і с т а у , —  р а с к а з  в а е  
старш ы навуковы супрацоунік, 
кандыдат фізіка-матзматьіч- 
ны х навук А. Р. Ч алядзінскі.—  
Творчая , м зтанакіраваная ра
бота развівае мышление сту
дэнтау, дае магчымасцъ праве- 
рьщь атры маны я веды на прак- 
тыцы.

А глядам  якасці падрыхтоу- 
кі спецьіялістау з'явілася Усе- 
саю зная алімпіяда «Студэнт і 
навукова-тзхнічньі прагрэс».

ФОТАРЭПАРТАЖ

АДЗІН ДЗЕНЬ ФІЗФАІА
П а яе вьініках грам атам і Мін- 
ВН У БССР за другое месца уз- 
нагароджаны студэнт факулъ
тэта С. Чаркас, а  таксама Р . 
Прыткоу, які заняу трэцяе мес
ца.

Вялікі уклад уносяцъ вучо- 
ныя факулътэта у выкананне 
Харчовай праграмы. Ш мат га- 
доу ужо вядзецца работа у га- 
ліне стымуляцъй росту раслін. 
Сёння. супрацоунікі, аспіранти, 
студэнты сканцзнтравалі асноу- 
ную увагу на пошуку криніц  
сьіравіньї для атрьімання хар 
чови х прэпаратау і кармоу, 
використанні адходау выт-

ворчасці, метадау ачьісткі сцё- 
кавы х вод. Вядуцца экспери
менты па удасканаленню за- 
хоування селъскагаспадарчай 
продукции

Р азам  з савецкімі студзнтамі 
на фізфаку вучацца грамадзя- 
не з  замеж ны х краін. Пады- 
ходзіць к канцу вучоба у Са- 
вецкім Саюзе дзяучыны з  К у 
бы А ни Кобалъ. Яна ніколі не 
забудзе гады, праведзеныя у 
Мінску', дзе знайш ла сапрауд- 
ных сяброу. Я к  цяжка развіт- 
вацца з-імі. З  такім  ж а смуткам  
рыхтуюцца да ад ’езду і студэн

ты з  Чэхаславаки, ГДР, В ’ет- 
нама.

...14 гадзін 35 мінут. Звініць 
званок. Ш умныя, вясёлия гру
пи студэнтау бясконцым пото
кам  виліваю цца на вул'щу. 
Заняткі закончены. Яшчэ адзін  
дзенъ прайшоу: дзенъ адкрыц- 
цяу, пошукау і знаходак. Спя- 
ш аюцца студэнты: каго чакае 
стадиен, каго бібліятж а, каго 
лаборатория, каго танцеваль
ная студия... А  ВАЛОШ ЫН.

НА 3Д Ы М К А Х : Міраслау
М ашлан, аспірант з  ЧССР, пра- 
цуе над стварэннем ары гталъ-  
най устаноукі; студэнтка з К у
бы А на Кобалъ рыхтуецца да 
абароны дыпломнай работы.

Ф ота аутара.

С АК АВ ІК : 
Н А П А РА Д А К  
ДНЯ 
КАМСОРГА

НА ТВА ІМ  К А Л ЕН Д А РЫ  — 
самы напру жаны час вучэб- 
нага семестра. Семінари, прак- 
тычныя заняткі, лабараторныя 
работы. Да іх ты старанна 
рыхтуешся, на іх  ты  выдатна 
адказваеш . Ты — прыклад. 
Н а цябе рауняецца уся група. 
Але ты щ кавппся не толькі 
асабістьімі адзнакам і, цябе хва- 
люе вучоба усёй групы, таму 
ты так уваж ліва ставіш ся да 
кожнай адзнакі камсамольца 
групы, вядзеш  непрьімірьімую 
барацьбу з пропускамі занят- 
кау. Паусядзённая дапамога' 
адстаючым павінна заусёды 
стаяць у цэнтры тваёй увагі, 
камсорг.

У тваім  плане на сакавік 
намечана ш мат мерапрыем- 
ствау. А  як ты выконваеш 
іх ?  Ц і заусёды яны праходзяць 
ц ікава? Ці заусёды прымаюць 
у іх удзел усе камсамольцы?

А  як у тваёй групе ідзе 
падрыхтоука да XXI Сусветна- 
га  фестывалю моладзі і сту
дэнтау, які пройдзе з 27 ліпеня 
па 3 жніуня у горадзе-героі 
Маскве?

Па традьїцьіі з першых дзён 
вясны ва  універсітзце прахо- 
дзіць палітьічньї залік. Галоу- 
ная яго мэта — даць ацзнку 
палітьічньїм ведам студэнтау. 
Я к твае камсамольцы будуць 
падры хтаваны да гэтага эк
замена? Як яны ведаюць гісто- 
рыю наш ай Радзімьі, гісторьію 
сусветнага маладзёж нага руху? 
Настрой іх на канкрзтную 
размову аб павьішзнні ролі 
камсамола у жьіцці універсі- 
тэта. У ходзе палітзаліку кож- 
ны камсамолец павінен тры- 
м аць справаздачу аб тьім, 
што зрабіу ён ужо па выка- 
нанню аперацьіі «Пагаворым, 
тавары ш  ветэран!». Памятай, 
адзнака, атры маная на п аліт
заліку — асноуная частка 
адзнакі па грама дека-па літ ыч- 
най практыцы.

НАН1Ы ВЫПУСКН1К1

АСНОУНЫ АРЫЕНЦ1Р
Ч атыры гады назад  Ры ма Комлева закончила механіка-ма- 

тэматычны факультэт БДУ імя У. І. Леніна. Зараз яна 
працуе майстрам у цэху №  34 ВА «Інтзграл».

...Я ПРЫИШОУ да Рымы 
Комлевай, разлічваючьі застаць 
яе у добрым настроі і папра- 
сіць падзяліцца сваім і мерка- 
ваннямі наконт працоуных да- 
сягненняу. Настрой у майстра 
сапрауды быу добрым, але 
далёка не бестурботным. Тым 
не менш поспехі калектыву 
яна пракаменціравала, магчы- 
ма, нават больш чым сціпла:

— Высокая адказнасць і пра- 
фесіяналізм кож нага — вось ас- 
ноуныя складаемыя усіх на
ш и х  дасягненняу...

— Ну, а агульнае імкненне 
да безумоунага выканання п ри 
нятых абавязацельствау? — 
пытаюся у яе, там у што імен
на гэтае пытанне цікавіла мяне 
больш за усё.

— Не патрэбна блытаць пры- 
чыну і вннік, таму што вы ка
нанне абавязацельствау,— тлу- 
мачыць Р. К омлева,— гэта не 
што , іншае, як пэуны вннік, 
або, як вы кажаце, поспех, вы- 
токі якога я ужо назвала: 
адказнасць і прафесіяналізм 
людзей...

К рыху пра майстра Рыму 
Комлеву. Будучы студэнткай 
механіка-матзматьічнага фа- 
культэта, яна праходзіла прак
тику у падраздзяленні № 11, 
куды і павінна была пайсці 
працаваць пасля заканчэння 
універсітзта. У час праходжан- 
ня практнкі Р. Комлева азнаё- 
м ілася з тым, што ёй патрэб
на было рабіць у хуткім часе, 
і прыйшла да вываду, што гэта 
работа ёй не зусім па густу. 
Вось тады і вы раш ы ла ісці 
у цэх. Майстрам. Ніхто, зразу- 
мела, пярэчыць не стау. Май
страм — калі ласка, цэх № 34. 
Было гэта у той час, калі

падраздзяленне не вельмі маг- 
ло пахваліцца паказчнкамі, 
нявыраш аных праблем было 
шмат...

М а л а д о г а  с п е ц н я л і с т а  
Р . Комлеву вучыу быць кі- 
рауніком майстар Ана толь 
Канстанцінавіч М алаш ка. В у 
чыу хутка — два тьідні. 
Потым сам а і толькі сама. 
Новы тады начальнік цэха 
Георгій Аркадзьевіч Станке- 
віч не рабіу скідак на мала- 
досць, на тое, што Ры ма — 
нядауняя студэнтка. Патраба- 
вау. Краіне неабходна прадук- 
цыя, і не мае значэння, які 
спецняліст мае дачыненне да 
яе вырабу — з вопытам ці 
малады. Патрэбны прылады — 
многа і высакаякасныя. Гэту 
задачу майстар Ры ма Комлева 
і яе камсамольска-маладзёжны 
калектыу вырашаюць з году 
у год адзіна правільннм ш ля
хам  — працай.

У састау КМ К Комлевай ува- 
ходзяць дзве брыгады, ствара- 
ецца трэцяя. Зар аз калектыу 
працуе па брыгаднаму падраду.

— Думаю, што не скаж у ні- 
чога новага,— гаворыць май
стар,— к ал і адзначу вддавоч- 
ныя перавагі брыгаднай фор
мы арган ізацн і працы. Работ- 
нщ ы абедзвю х брыгад «зав я 
заны » адзіным нарадам, аплата 
праводзіцца з улікам каэфщы- 
ента працоунага удзелу. І калі 
раней даводзілася некага пры- 
спешваць, то зараз у гэтым 
неабходнасці няма.

Тэхпрацэс, які выконваецца 
зменай, складаецца з 21 апе- 
рац н і. Каб пазбегнуць непрад- 
бачаных збояу у ходзе вырабу 
прадукцыд, работнщы КМ К да- 
біліся амаль поунай узаемаза-

мяняльнасць Гэта адзін з рэ- 
зервау выканання планавых 
заданняу і абавязацельствау. 
Ці не таму працэнт выхаду 
годных зар аз вышэй на 2,1, 
а не на 1 працэнт, як адзнача- 
н а у абавязацельствах калек
тыву. А  якасны паказчык зда- 
чы прадукцні самы високі 
у цэху —• 99 працэнтау (за- 
мест планавы х 98,3).

Н а думку Рымы Комлевай, 
калектыу, які яна узначальвае, 
канчаткова склауся, і прабле- 
мы добрага мікраклімату у іх 
не існує. У КМК сур’ёзная 
праблема была, калі узнікала 
неабходнасць пераводу каго- 
небудзь з работніц на другі 
участак.

— Вось гэта праблема,— ус- 
м іхаецца Р. К омлева,— доб- 
раахвотнікау не знайсці, а пе- 
раводзіць некага загадам , зна- 
чыць, пакрыудзщь.

Безумоуна, сцвярджаць, што 
сёння у камсамольска-мала- 
дзёжным калектыве майстра 
Рымы Комлевай усе питанні 
выраш аны і вытворчае жыццё 
ідзе лёгка, значыць памыляцца. 
Перашкод, натуральных ці 
ш тучных, яш чэ дастаткова. А ле 
у тым і справа, што калектыу 
навучыуея іх пераадольваць і 
пераадольвае зладж ана, з ве- 
даннем справы, заусёды маючы 
адзіна правильны арьіенцір — 
выпуск прадукцні па плану і 
звьпн яго. Прадукцьіі, якая на 
аб’яднанні адносіцца да разра- 
ду асноунай, галоунай прадук- 
цьіі.

У. ЛІСОУСКІ, 
карэспандэнт газеты 

« Интеграл ».

«1 Щ кШ ІШ  
ЛЕСАМ»

У інтзрнаце №  2 адбылася 
сустрэча студэнтау з  дацэнтам 
кафедры фізікі цвёрдага цела 
фізічнага факулътэта, ветэра- 
нам Вялікай Айчьшнай вай- 
ны Ганнай Васільеунай ШЫ- 
БАЕВАИ.

— Н ІЯ К IX ПОДЗВІГАУ на 
вайне я не здзяйсняла,— так 
нечакана начала свой расказ 
Ганна Васільеуна.— У 1937 
годзе я разам  з сяброукамі 
прыехала у Маскву і уладка- 
валася прадзільш чнцай на 
камвольнай фабрыцы. Жьілі 
дружна, весела. К алі працава- 
лі, то усе разам, кал і адпачы- 
валі — таксама калектывам, 
— голас Ганны Васільеуньї гу- 
чыць задорна. Было відно, 
з якім задавальненнем яна 
расказвае пра гады сваёй 
маладосць
. — Памятаю , сабраліся мы 

аднойчы раніцай паехаць з 
дзяучатамі у парк культуры 
імя М.' Горкага,— твар Ганны 
Васільеуньї стау задуменным, 
выгляд — заклапочаным.— 
Зайш лі мы у цягнік са  смехам, 
ж ар там ! Толькі уразіл і нас 
погляды людзей: вельмі ужо 
сур’бзннмі бьші яны. Мы прые- 
хал і у -парк і у бач ы л і, што 
людзі збіраюцца невялічкімі 
групкамі, нешта абмяркоува- 
юць. I раптам па радыё п а
чулі голас М олатава і страш- 
нае слова «вайна».

Так Г. В. Ш ыбаева даведа- 
лася, што пачалася Вялікая 
Айчынная вайна. А дразу ж  бы
ла аб’яулена мабілізацьія. У 
Маскве засталіся пераваж на 
дзеці і жанчыны. Працаваць 
даводзілася многа: на рабочых 
месцах заставаліся на дзве зме- 
ны, праводзілі там  п а дванац- 
цаць гадзін у суткі. Ганна В а 
сільеуна з сяброукамі таксама 
працавала на фабрыцы. Выпус- 
к ал і тканіну для фронту. Р а
зам  з гэтым дзяж урьілі у го- 
радзе, скддвалі з дахау запаль- 
ныя бомбы. Пасля закліку да 
кам сам ольцау: «Прыняць
удзел у абароне Масквы!» Г. В. 
Ш ыбаева трапіла у зенітньї 
полк.

— Перамогу я сустрэла на 
сваёй батарзі,— голас Ганны 
Васільеуньї неяк перарвауся, 
на вачах з ’явіліся слёзы.— Не, 
нельга дапусціць, каб вайна 
паутарылася яшчэ раз.

Прыйшоу час, калі для Г. В. 
Ш ыбаевай і яе сяброу адкры- 
лася магчымаець вучыцца. 
У 1949 годзе яна пасту піла 
у БДУ, закончыла яго і вось 
ужо амаль трыццаць гадоу 
Ганна Васільеуна Ш ыбаева 
працуе выкладчыцай на фі- 
зічннм факультэце.

Зараз Ганна Васільеуна часта 
уепамінае суровыя ваенныя га
ды. Ц яж кія гэта успамшы, бо 
там, на полі бітвн, паляглі яе 
сябры, знаёмыя, тыя, з кім 
побач яна ваявала.

Н. КАТКОВА, 
член прэс-цэнтра кам ітзта 

■камсамола універсітзта.

з з а  eg

Б Е Л А Р У С К І
УН1ВЕРС1ТЭТ

Мінсісая п ал іграф іч н ая  ф абры ка 
«к р ас н ая  звезд а» М ВПА імя Я . Ко- 
ласа.
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